
Zápis z jednání výboru pro hornickou činnost ze dne  31.3.2015 

 
Přítomni dle presenční listiny 

 

Program : 

1. Informace OKD, a.s. o aktuálním stavu dokumentace EIA  k záměru „Pokračování 

hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA na období 2015 – 2023“ 

- přizván zástupce OKD, a.s. Ing.Tabášek 

2. Projednání zpráv za rok 2014: Výškové měření v severní oblasti dobývacího prostor, 

Geotechnický monitoring stability svahové fronty Ujala - přizváni zástupci fa Geonika 

ing. Kajzar a ing. Kukutsch 

3. Plnění platné Střednědobé dohody na období 2011-2016 

4. Zajištění pokračování monitoringu sledovaného území, včetně výškového měření na 

rok 2015 

5. Právní pomoc pro občany   

6. Různé 

 

Zápis: 

 

Ad1) Ing. Tabášek seznámil přítomné se stavem dokumentace "Pokračování hornické 

činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA na období 2015 – 2023“ 

V tomto období je zpracováván Posudek k předložené dokumentaci RNDr. Vackem.  

V lednu 2015 byl zaslán na OKD, a.s. požadavek  Ministerstva životního prostředí k 

doplnění zpracované dokumentace EIA o další posudek, který bude řešit vlivy z 

poddolování na stávající firmy, které se nacházejí v průmyslové zóně Nové Pole v 

Karviné. Tento posudek se v současné době zpracovává. 

Dokončený Posudek k dokumentaci EIA bude rozeslán na jednotlivé obce k 

připomínkování (snad květen 2015), následně bude probíhat veřejné projednávání - 

předpoklad je  2. pololetí 2015.  

Jak již bylo sděleno na předchozích společných jednáních došlo k redukci rozsahu 

hornické činnosti a tím i  k redukci ovlivněného území, po problémech  v dobývacím 

prostoru doubravského ohradníku se i tato silně otřesová oblast vyňala. 

     Mapa součtových poklesů za rok 2014 zatím nebyla dodána, zpracovává se. Ihned po      

dokončení bude zaslána elektronicky na obecní úřad. 

 

Ad2)Výšková měření v k.ú.Dětmarovice,Geotechnický monitoring stability svahové fronty 

Ujala - výstupy za rok 2014. 

Na toto jednání  byli přizváni zpracovatelé z Ústavu Geoniky AV ČR. 

 

P. Szwarc - vyjádřil nesouhlas z výsledky měření, vznesl připomínku, že dílčí zpráva z 

6/2015 nebyla parafována ani orazítkována. 

 

Ing.Kajzar dotaz zodpověděl - zpráva z 6/2015 byl pouze dílčí pro zadavatele (OKD) 

Oficiální výstup je zpráva závěrečná, která je parafovaná  všemi řešiteli, razítko bude 

doplněno. 

 

P. Szwarc - není zřejmé z jakých podkladů nová měření vycházela. VHČ bylo znovu 

konstatováno, že při porovnání výsledků nivelačního měření prof. Černého dochází 

k poklesům terénu až o 11 cm  v oblasti, která je již za vyznačenou  mezní linií vlivů 

hornické činnosti (4 cm), tzv. mimo vlivy. 



S tímto problémem byli zástupci těžaře seznámeni na společném jednání v červenci 2014 a 

bylo dohodnuto, že škody na nemovitostech budou s majiteli  řešeny stejně, jako kdyby 

byly „před čarou“  v oblasti předpokládaných vlivů hornické činnosti.  

Dále bylo dohodnuto, že soudní znalec při zpracování posudků  bude vycházet ze skutečně 

naměřených hodnot poklesů nikoliv teoretických. 

 

Ing.Kajzar - podklady byly ze zpráv prof.Černého. Proběhla rekognoskace terénu, body, 

které byly dohledány byly zaměřeny pomocí GPS, na rodinných domech byly dohledané 

až na dva, na místní komunikaci jsou některé nedohledané nebo zničené po zimní údržbě, 

celkem bylo změřeno 85-90% bodů.V prvním pololetí bylo provedeno nulté měření. 

Stávající síť bodů je pro provedení propočtů dostatečná. 

 

P.Szwarc - kdy provádíte měření? 

 

Ing.Kajzar-měření probíhá v pracovních dnech pondělí až pátek, dopoledne většinou v 

terénu, na rodinných domech z důvodu přístupu většinou odpoledne. 

 

P.Szwarc - na rodinných domech č.689 a 139 chybí měření a požaduje dále doplnit body 

na domy č. 235 ing. Máca a č.1189 p. Liasovská. S majiteli bylo jednáno a souhlasí s 

tímto. 

 

Ing. Tabášek souhlasil, bylo tedy dohodnuto, že body budou dodány v termínu do 

31.5.2015. Dále bylo dohodnuto, že další výšková měření budou oznámena na OÚ 

Dětmarovice s alespoň jednodenním předstihem telefonicky (tel:596540147)  

nebo e-mailem (ekolog@detmarovice.cz) a k měření budou přizváni zástupci výboru 

(p. Szwarc nebo p. Dzialo). 

 

P. Dzialo - vznesl dotaz  týkající se  kalibrace měřící techniky. 

 

Ing.Kajzar - vše je opatřeno výrobním číslem, štítkem a zákonnou kalibrací. Měřiče jsou 

digitální, výstupy jsou zpracovávány speciálními počítačovými programy. 

Byl zodpovězeny dotazy týkající se rozporů mezi měřením prof. Černého a stávajícími 

výstupy. Byly vysvětleny metody měření, propočty i tolerované chyby měření. 

Např. bod na hrázi řeky Olše, který je umístěn na betonovém podkladu,  měl hodnotu u 

prof.Černého 2,6 cm a nyní 2,1cm - způsobeno pohyblivým podkladem, je to v mezích 

měřící chyby. 

 

P. Dzialo - cesta vedoucí z Koukolné na Doubravu je příčně popraskaná,poškozená, proč 

se neřeší opravy? 

 

Ing. Tabášek- je nutno prověřit stav, v případě závažného poškození se bude řešit. 

 

Ing. Bednár - jak to vpadá s těžbou? 

 

Ing. Tabášek - OKD,a.s. je zatím stabilizovaná, vše se odvíjí od ceny uhlí na světovém 

trhu. 

 

P.Szwarc - na jednání v červenci 2014 byly stížnosti na zpracovávání posudků 

ing.Dumalem, přislíbeno Ing. Hadravou, že posudky bude zpracovávat jiný znalec k čemuž 

došlo, ale posudky jsou opět zpracované špatně.Vliv otřesů z hornické činnosti na staré 



domy se vůbec neřeší, závěr posudku zněl v neprospěch poškozených občanů (posudek na 

RD č.235 p. Máca nebo č.p. 856 Gattnarová, která nepodepsala dohodu o důlních škodách) 

 

Ing. Tabášek - znovu vysvětlil problematiku vlivu seizmických jevů na stavební objekty, 

kterou  řeší technická norma ČSN 73 0036 a ČSN 73 0040. 

Oba případy budou prověřeny.  

 

Ad3) Plnění Střednědobé dohody  na období 2011-2016 -  neplnění bodu:  

2.2  - nedochází k zasílání informací o zahájení a ukončení těžby v jednotlivých porubech 

ani nebyly předány mapové podklady. 

 

Bude zaslán seznam porubů vytěžených v roce 2014 a plánovaných v roce 2015 a 2016. 

 

 4.5 - čerpání finanční rezervy OKD,a.s. - nebylo zasláno Rozhodnutí OBÚ o čerpání 

finanční rezervy. Rada obce zaslala OBÚ vyjádření k čerpání pro rok 2014 (č.u.1569/59, 

ze dne16.7.2014)   

 

Bude zasláno.   

 

Ad4) Bylo dohodnuto, že pokračování geomonitoringu zájmového území bude pro rok 

2015 zajištěno dle platné Střednědobé  dohody v rámci rozsahu roku 2014, stejně tak 

nivelační měření a měření na HG vrtech. 

 

Dále bylo dohodnuto, že na zasedání zastupitelstva obce v září 2015 budou přizváni 

zástupci OKD a.s., aby komentovali aktuální stav hornické činnosti. 

 

Na závěr vznesl p. Szwarc dotaz týkající se dvouleté platnosti Stanoviska MŽP k 

posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí na záměr Pokračování hornické 

činnosti OKD,a.s. Dolu Karviná, v dobývacích prostorech  závodu ČSA v období 2011-

2016 ze den 2.9.2009 s dodatkem, že těžař postupuje protizákonně. 

 

Toto dvouleté období se však vztahuje na povinnost oznamovatele (OKD) k zahájení 

správního řízení  povolení hornické činnosti OBÚ, které musí dodržet, což se stalo. V 

případě, že by ve lhůtě dvou let nepodal žádost o povolení hornické činnosti, musel by 

požádat o prodloužení platnosti uvedeného stanoviska. 

 

Ad5) Právní pomoc pro občany v oblasti škod způsobených hornickou činností zajištěna  - 

JUDr. Nedbalec, poradna 1x měsíčně v době od 15.00 do 17.00, zasedací místnost 

obecního úřadu, od května 2015. 

 

Ad6) Body podle plánu práce  

- projednání dodržování stanoviska MŽP - vyhodnocení RNDr. Pipkem 

- vyhodnocení HG vrtů 

- vyhodnocení součtové mapy poklesů za rok 2014 

přesunuto na následné jednání výboru 

  

  

Zapsala:  

Čempelová Taťána 

8.4.2015 


